PRIMEIRA INFÂNCIA
Dois elementos básicos contribuem para a formação do
indivíduo: a herança GENÉTICA e o AMBIENTE. Estudos
mostram a importância da influência do AMBIENTE
nos primeiros anos de vida. Até os 3 anos de idade se
estruturam a base de nossa personalidade e nossa
forma de interagir com o mundo. Crianças nascidas
em lares saudáveis e recebendo ESTÍMULOS
AFETIVOS, sensoriais e limites começam a fazer
mais conexões neurais que as tornam saudáveis e
confiantes durante a vida. Elas terão mais equilíbrio
emocional, maior capacidade de aprendizado e
de resolução dos conflitos do dia a dia.
A escola é o elemento indispensável à formação
da criança, nela que a criança desenvolve um
enorme potencial de aprendizagem intelectual e
de convivência social. Na escola, são percebidas
as alterações de comportamento, quanto
antes elas forem identificadas, maiores são as
chances de restabelecer a ordem e o equilíbrio no
desenvolvimento.
A seguir alguns passos de que providências tomar a
partir do momento em que os pais estão grávidos.
Acompanhamento Médico e Vacinação para a Gestante
• Busque ajuda médica, seja ela por um ginecologista ou obstetra;
ele será responsável em acompanhar todo o processo até o momento
do Parto;

• Fique atento aos exames pré-natais, dentro deles o Beta HCG,
ultra-som entre outros;
• Procure manter em dia as vacinas gestacionais e tenha sempre em
mãos sua carteirinha de vacinação.
Cuidados com o Corpo para a Gestante
• cuidados com levantamento de pesos;
• tome cuidado para não sofrer
nenhuma queda que venha a prejudicar
a saúde da mãe do bebê;
• acompanhe regularmente seu
peso, para que não haja um aumento
considerável,
evitando
outras
complicações como a diabetes ou a
alteração da pressão.

A Nutrição
A alimentação específica e saudável é de vital importância para a
boa formação do bebê. Os alimentos devem conter:
• Proteina
• Ferro
• Vitaminas
• Calcio
• Fibras
0s alimentos que a gestante não deve comer são:
• Peixes crus e carnes mal passadas;
• Ovos crus;
• Leite não pasteurizado;

• Queijos pastosos e não pasteurizados;
• Frutas e legumes mal lavados;
• Atum em lata;
• Café e demais alimentos com cafeína.

Álcool, Cigarro e Drogas
O cigarro, outros artigos tabagistas e drogas causam risco de
descolamento na placenta, parto prematuro , má formação do feto
ocasionando problemas de saúde futuras ou ainda o aborto.
O mesmo ocorre com bebidas alcoólicas, que podem trazer déficit
de atenção e hiperatividade.

O porquê dos cuidados com a gestação
O relacionamento da gestante com o mundo interfere diretamente
no desenvolvimento físico e mental do bebê.
Veja a seguir como é o desenvolvimento do CÉREBRO durante o
período da gestação.
A importância do Emocional no período da gestação
Todo processo emocional da gestante está ligado diretamente com
o bebê. Estudos apontam que estresse e crises de ansiedade durante
a gestação podem causar dificuldades na aprendizagem da criança
pela liberação de hormônios como a adrenalina.

AUTOMEDICAÇÃO
Durante a gestação não é recomendado utilização de REMÉDIOS
por conta própria. Eles podem ocasionar má formação no feto
ou até um aborto.
***Converse com seu médico sobre a necessidade de tomar
medicamentos.
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Os pais gestantes precisam ter em mente que são totalmente
responsáveis pelo desenvolvimento corporal e sensitivo de seu
bebê, por este motivo preocupem-se em estar sempre com uma vida
saudável tanto emocional quanto nutricional.
Criem rituais de intimidade “falando com a barriga” da gestante, esse
vínculo faz com que libere hormônios da alegria, sendo a dopamina,
serotonina, oxitocina, endorfina e outras que dão sensação de
prazer à criança.

Nascimento
Existem alguns testes obrigatórios e disponíveis na rede pública de
saúde que são feitos após o nascimento do bebê dentre eles:
• teste de Apgar
• teste do pezinho
• teste do pezinho ampliado
• teste da orelhinha

• teste do olhinho
• tipagem sanguínea
• t este do quadril
• teste da linguinha

Vacinação
Mantenha sempre sua Caderneta de Vacinação por perto.
Abaixo listamos as principais vacinas:

Amamentação
O momento mais importante é a AMAMENTAÇÃO. Além do
benefício do leite MATERNO, o contato entre a mãe e o bebe é
muito importante. Este vínculo afeta diretamente na evolução do
bebê. A AMAMENTAÇÃO é fundamental para o desenvolvimento

da criança. Desde
a gestação até
o
nascimento
a
estimulação
interfere
muito
para o crescimento
físico, emocional e
comportamental
da criança.
O leite MATERNO é um alimento que fornece nutrientes
importantes para o desenvolvimento cerebral. Combate infecções
e protege a criança de bactérias, vírus e evita diarréias.

A criança alimentada apenas com o leite MATERNO se recupera de
doenças com facilidade. Estudos demonstram que cada mãe produz
um leite único, ou seja, especial para aquela criança com nutrientes
específicos.
Leite MATERNO x leite em PÓ

O fator biólogico nessa história tem um peso, o leite da mãe tem
diferenças em valor nutricional em relação ao leite da vaca, que
apenas tem mais proteínas, mas não se tem nutrientes que ajudem
na produção de substâncias imunológicas.
O mesmo acontece com o leite em pó, ele é basicamente feito de leite
de vaca, processado com adição de vários complementos químicos.
Estrutura educacional para a evolução e desenvolvimento
O período de maiores possibilidades para a formação das
competências humanas ocorre entre a gestação e o sexto ano de
idade. Este período, que é chamado de Primeira Infância, é onde o
cérebro mais se desenvolve em termos estruturais.

Nosso cérebro tem desenvolvimento desde as primeiras
semanas de formação, mas é logo após o nascimento que essa
estrutura se dá como uma “esponja” sugando toda informação e
experiência, assim amadurecendo e desenvolvendo a cada mês.

Alguns artigos nos apresentam as informações sobre a diferença
do leite materno versus leite em pó, e que seria o em pó seria uma
solução mais fácil e prática a ser usada. Mas sabemos que o leite
materno é de suma importância.
O leite em pó deve ser indicado pelos médicos, em caso que a mãe
não tenha condições de amamentar sozinha. Do contrário o leite
materno é exclusivamente indicado até os 6 meses de idade da
criança.
Ref.
https://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/08/04/pediatra-esclarece-dez-mitos-e-verdades-sobre-aleitamento-materno/
http://prolactare.com/amamentacao/desconstruindo-mitos-da-amamentacao-parte-4-leite-artificial-e-igual-leite-materno
https://www.medela.com.br/amamentacao/jornada-da-mae/leite-materno-versus-leite-de-formula
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O desenvolvimento na Primeira Infância sobre a aprendizagem,
é altamente influenciada na construção dos circuitos cerebrais,
diretamente ligadas pela qualidade das relações sócio-afetivas.

forem realizadas o resultado final poderá ser o mais próximo do
desejadol.
A estimulação do desenvolvimento integral saudável, fornecem o
alicerce para que cada criança viva bem no presente e alcance seu
potencial pleno no futuro. Dentes eles:

Pesquisas apontam que ao investir em desenvolvimento infantil
precoce ou políticas de primeira infância se têm variados benefícios.
Existem leis que amparam e asseguram a criança. Ex: Convenção dos
Direitos da Criança e alguns outros instrumentos internacionais.

• nutrição
• saúde adequados
• ambiente familiar afetivo seguro e estimulante
• relações estáveis e incentivadoras
• educação de qualidade

Ref.
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/
novembro/especialista-em-criminologia-defende-programas-voltados-a-primeira-infancia-para-reducao-de-crimes-e-violencia
https://www12.senado.leg.br/institucional/
programas/primeira-infancia/pdf-arquivos/avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712003000100004

Aspectos Psicológicos
Na Primeira Infância o cérebro é receptivo
e a ausência de estímulos adequados, ou a
ocorrência de estímulos negativos, podem
deixar marcas duradouras. Nesse período
havendo irregularidades, com falhas e
defeitos não corrigidos, todas as
etapas da construção a
seguir também serão
prejudicadas.
Por outro lado,
se as correções
de problemas

Toda a aprendizagem acontece por meio das relações que a criança
vivencia, os genitores devem estar atentos e devem dispender tempo
interagindo com as crianças, não sendo necessário que se invista
em tecnologias, brinquedos e materiais dispendiosos. As crianças
aprendem através de brincadeiras desafiantes e prazerosas, por
experiências que estimulem seus sentidos nas quais se sintam
atendidas, protegidas e amadas. A aprendizagem nos primeiros
anos de vida constitui a base que permitirá todo o desenvolvimento
posterior.

É possível aproveitar essa oportunidade, com potencial de base educacional da criança, a construção dos valores, éticos e morais
impulsionar o desenvolvimento da criança e gerar impactos com que levará para toda vida. Esse ambiente também influenciará na
pequenas mudanças de atitude, uma delas é a troca de olhares sua nutrição e saúde.
entre a mãe e a criança durante a amamentação que transmite
segurança e sensação de acolhimento.
Atualmente a tecnologia e a ciência
conseguiram comprovar que os estímulos
do ambiente e das interações têm
impactos determinantes na formação do
cérebro. As conexões entre os neurônios
se estabelecem em menor ou maior
velocidade a partir dessas interações,
conhece-se ainda que além de uma maior
capacidade cognitiva, crianças bem
estimuladas nos primeiros anos de vida
tendem a ter um melhor desempenho
escolar, diminuindo as chancess de
envolvimento com a criminalidade e o uso
de drogas.

Diga NÃO
à AUTOMEDICAÇÃO

A Primeira Infância se tem uma tríade de esferas familiares, escolares
e de responsabilidades politicas.
Sendo assim a escola também se responsabiliza por uma parte da
estimulação e criação na motivação da criança no aprendizado.
O lúdico ato da criança brincar para aprender se dá de uma
importância muito grande, assim aprendemos a contar, calcular, criar
estratégias e desenvolver as habilidades básicas como a aprender
a escrever. O professor vira mediador da aprendizagem, cabe a ele
potencializar pontos positivos e ajudar em pontos negativos para um
conhecimento. A escola é aquela que também proverá do convívio
A criança deve viver em um ambiente social para estimulação e desenvolvimento dessa criança.
socioemocional estável, sem brigas. Um
ambiente limpo, organizado, com horários, rotinas que formará a

Ref
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/novembro/especialista-em-criminologia-defende-programas-voltados-a-primeira-infancia-para-reducao-de-crimes-e-violencia
https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/primeira-infancia/pdf-arquivos/avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712003000100004
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/gestantes/folder_nutricao_gravidez_unimed.pdf
https://www.tuasaude.com/10-alimentos-que-a-gravida-nao-deve-comer/
http://g1.globo.com/bemestar/blog/1000-dias/post/saiba-os-riscos-do-uso-de-alcool-cigarro-e-drogas-na-gestacao.html
https://www.huggies.com.br/gravidez/efeitos-das-drogas-durante-a-gravidez
https://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/08/04/pediatra-esclarece-dez-mitos-e-verdades-sobre-aleitamento-materno/
http://prolactare.com/amamentacao/desconstruindo-mitos-da-amamentacao-parte-4-leite-artificial-e-igual-leite-materno
https://www.medela.com.br/amamentacao/jornada-da-mae/leite-materno-versus-leite-de-formula
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